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Odbiorcy:

 Klasy 4-6

 2 etap edukacyjny

Czas trwania:

45 minut

Integracja programowa 

języka polskiego i geografii



Cele główne:

 Zdobycie wiedzy na temat 

państw Europy i ich 

różnorodności kulturowej

 Zwiększenie ciekawości 

wobec osób odmiennych 

kulturowo

 Rozwinięcie rozumienia 

różnic i podobieństw między 

rówieśnikami odmiennymi 

kulturowo



Cele szczegółowe:

 Wyrażanie chęci poznania 

innych kultur

 Wyjaśnianie czym jest 

pojęcie 

różnorodność kulturowa

 Wskazywanie podobieństw i 

różnic między rówieśnikami z 

odmiennych kultur



Efekty nauczania:

 Uczeń wyraża chęć poznania 
innych kultur

 Uczeń zna podstawowe 
informacje dotyczące Europy

 Uczeń wyjaśnia czym jest 
pojęcie różnorodność 
kulturowa

 Uczeń wskazuje podobieństwa 
i różnice między rówieśnikami z 
odmiennych kultur



Metody pracy:

pogadanka
siatka 

pomysłów 
praca z 
tekstem

burza 
mózgów

metoda 
projektowa

pokaz 



Formy pracy

indywidualna grupowa



Środki 
dydaktyczne:

 Powitania różnych kultur (kartoniki z 

powitaniami)

 Mapa Europy

 Wirtualna tablica – narzędzie multimedialne 

Padlet

 Listy od rówieśników z wybranych krajów 

Europy

 Brystol

 Artykuły piśmiennicze

 Telefony komórkowe



Załączniki:
 Załącznik 1. Powitania różnych kultur (kartoniki)

 Załącznik 2. Mapa Europy

 Załącznik 3. Link do wirtualnej tablicy –

narzędzie multimedialne Padlet

 Załącznik 4. Listy od rówieśników z krajów 

Europy



Przebieg zajęć



Wprowadzenie do tematu zajęć

POWITANIE I SPRAWDZENIE 
OBECNOŚCI

PRZEDSTAWIENIE TEMATU 
ZAJĘĆ



Zadanie nr 1- Przywitanie

 Rozdanie uczniom kartoników na których

są formułki powitalne z różnych

zakątków Europy.

 Zadaniem uczniów jest przywitanie się 

zgodnie z otrzymanym kartonikiem.



Część główna zajęć



Pogadanka

 Przedstawienie zagadnień 

dotyczących Europy przy użyciu 

mapy

 Przekazanie podstawowych 

informacji na temat Europy:

▪ charakterystyka,

▪ powierzchnia, 

▪ Państwa, które należą do niej,



Zadanie nr 2 - Siatka pomysłów, burza 

mózgów

 Opracowanie przez uczniów 

pojęcia różnorodność 

kulturowa przy wykorzystaniu 

wirtualnej tablicy padlet

 https://padlet.com/niedbalskad

agmara1989/meo2a4h1m9q76u

di



Pogadanka

TWORZENIE WSPÓLNEJ DEFINICJI 

RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ NA 

PODSTAWIE ZEBRANYCH POMYSŁÓW 



Zadanie nr 3 - Praca w grupie, projekt
• Nauczyciel dzieli klasę 

na trzy grupy. Każda 

z grup dostaję kartkę    

z listem od rówieśników 

z krajów Europy. 

W listach zawarte są 

informacje na temat 

ich krajów.

• Zadaniem uczniów jest 

opracowanie plakatów 

na których umieszczą 

najważniejsze 

informacje o krajach, 

ich zróżnicowaniu 

kulturowym na 

podstawie  listów od 

rówieśników

• Uczniowie prezentują 

stworzone plakaty.



Część końcowa

Zwrócenie uwagi na:

 różnice kulturowe pomimo zakorzenionych tradycji,

 fakt, iż wszyscy są różni, a jesteśmy jednością bez 

względu na wyznanie, miejsce pochodzenia czy język,

 jednym z głównych wyzwań dla nas  Europejczyków 

jest poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia.



Podsumowanie 

zajęć:

Uczniowie odpowiadają na pytania:

 Czego dowiedzieliście się w trakcie zajęć?

 Który element zajęć szczególnie przykuł Waszą 

uwagę?



Dziękujemy

za uwagę


